
ُتصدرهـــــــــــا  أسبوعيــــــــــة  نشـــــــرة 
مـع  للتضامـن  الدوليـة  المؤسسـة 
أهـم  تتنـاول  »تضامـن«،  األسـرى 
أخبـار األسـرى علـى مـدار األسـبوع 

أسبوع 
العدد 118، األحد 2023/2/19األحـرار

االحتالل  ● سجون  يف  األسرى  يواصل 
التوالي،  ىلع  السابع  لليوم  اإلسرائيلي، 
إدارة  ضد  الجماعي  »العصيان«  خطوات 
بتطبيق  البدء  إعالنها  ىلع  رًدا  السجون، 
اإلجراءات التي أوصى بها وزير األمن القومي 
اإلسرائيلي املتطرف إيتمار بن غبير، للتضييق 

عليهم.

واملحررين  ● االسرى  شؤون  هيئة  رئيس  أدان 
اللواء قدري أبو بكر، إقرار الكنيست اإلسرائيلي 

ىلع  مشدًدا  الجنسية«،  »سحب  لقانون 
خطورة القرار، والذي سيشمل مئات األسرى من 

القدس واألراضي املحتلة عام 1948.

عن  ● الخميس  يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 
األسير محمد حسام جوابره من عصيرة الشمالية 
محكوميته  قضاء  بعد  وذلك  نابلس  قضاء 

البالغة 8 سنوات يف سجون االحتالل.
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أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية  ●

األسيرة، أنها »قررت الشروع يف سلسلة خطوات تبدأ 

بالعصيان وتنتهي باإلضراب املفتوح عن الطعام يف 

األول من شهر رمضان القادم، حاملين مطلبنا الوحيد 

»وهو حريتنا««. وقالت اللجنة يف بيان صحفي صادر 

عنها، يوم اإلثنين 13 فبراير 2023، إن الجميع مطالبين 

نحتمل  نعد  »لم  مردفة:  الرسالة،  هذه  يلتقطوا  بأن 

استمرار التنكيل بنا لياًل ونهاًرا، واالعتداء ىلع كرامتنا 

وكرامة أسيراتنا«.

فلسطين  ● مركز  مدير  األشقر  رياض  الباحث  أفاد 

ارتفعت  األسرى  عمداء  قائمة  أن  األسرى  لدراسات 

مجددًا لتصل إلى )365( أسيرًا بدخول 10 أسرى جدد 

التوالي يف  21 ىلع  الـ  عامهم  الجاري  فبراير  خالل 

سجون االحتالل.

املعاناة  ● واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  نشرت 

سجن  يقبعون  أسيرا،   35 يواجهها  التي  الشديدة 

الفرارجة  الهيئة جاكلين  . وذكرت محامية  عتصيون 

يف  األمّرين  يعانون  األسرى  أن  للسجن،  زيارتها  بعد 

فصل الشتاء.

شرعت إدارة سجون االحتالل بتضييق الخناق بشكل  ●

ورامون  ونفحة  وجلبوع  )مجدو  أسرى  ىلع  أكبر 

حياتهم  تمس  جديدة  عقوبات  وفرضت  والنقب( 

اليومية.

تم االعالن عن أن الشاب ثائر عويضات، الذي كان قد  ●

أعلن عن استشهاده مع أربعة آخرين، برصاص قوات 

زال  ما  أريحا،  جنوب  جبر  عقبة  مخيم  يف  االحتالل 

مستشفى  يف  حاليا  ويتواجد  الحياة،  قيد  ىلع 

»هداسا« لتلقي العالج .

تقريرها  ● يف  واملحررين  األسرى  شؤون  هيئة  نشرت 

األسير  وضع  ىلع  الصحية  املستجدات  آخر  اليوم، 

كريم  الهيئة  محامي  زيارة  بعد  دقة،  وليد  املريض 

يعاني  أصبح  حيث  عسقالن،  سجن  يف  له  عجوة 

األسير مؤخرا من انتفاخ بالرجل اليسرى باإلضافة الى 

آالم شديدة ال تحتمل.

ىلع وقع آالم وآمال يصحو األسير علي يونس الحروب  ●

من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، فاملرض بات 

يحاصره وسنين حكمه ما زالت تقف سدا منيعا أمام 

اعتقلت   ٢٠١٠/٦/٢٢ ففي  والتشايف.  بالعالج  أمله 

حكما  عليه  وأصدرت  الحروب  الشاب  االحتالل  قوات 

بالسجن ملدة ٢٥ عاما، واآلن يبلغ من العمر ٥٠ عاما 

للتحقيق  تعرضه  بعد  الحرية  يوم  ينتظر  زال  وما 

املكثف القاسي.

أن  ● وبعد  أبو علي  أحمد  الشهيد  أن  الكشف عن  تم 

 10 تناول وجبة العشاء، توجه نحو سريره يف قسم 

بسجن النقب الصحراوي، وطلب الحًقا من أحد األسرى 

مساعدته، بعد أن شعر بالتعب، وعندما توجه األسرى 

كي  مساعدته  وحاولوا  للوعي،  فاقًدا  كان  نحوه، 

يستعيد وعيه إال أّنه بقي فاقًدا للوعي.

االحد  ● يوم  صباح  االسرائيلية  الشرطة  أقدمت 

احمد  الشهيد  جثمان  تشريح  ىلع   2023/2/12

ودون   ، التشريح  بموعد  العائلة  إبالغ  دون  علي  أبو 

الشهيد  محامي  به  تقدم  الذي  الطلب  تنتظر  أن 

»ملحكمةالصلح« يف بئر السبع.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              963
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

782
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

788
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

640
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

618
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

434
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

528
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد العارضة

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

زكريا زبيدي

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أيهم كممجي

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

مناضل نفيعات

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

يعقوب قادري

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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منذ أشهر طويلة

ربيع أبو نواس

منذ أشهر

علي الجدع

منذ أشهر

محمود أبو شرين

منذ أشهر

أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام رفضــًا 
لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 

128
يومًا على التوالي

األسري

أحمد إبراهيم الهرميي

140
يومًا على التوالي

األسري

إياد فواغرة

160
يومًا على التوالي

األسري

جواد جواريش

محمود عطااهلل

منذ أشهر

محمد صفران

منذ أشهر

أحمد مناصرة

منذ أشهر

سامر العيساوي

منذ أشهر

حسام مطر

141
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«


